KLEINE GROEPEN VAN 8 TOT 16 PERSONEN

RONDREIS KENIA EN TANZANIA: SAFARI GROEPSREIS
Zin om vanop de eerste rij een rondreis Kenia en
Tanzania te beleven? Als zat u in het midden van
een aflevering van National Geographic?
Het afwisselende landschap en de grote aantallen
verschillende dieren die u normaal alleen in een
dierentuin ziet, maken dat op safari gaan in Kenia en
Tanzania een verplicht nummer is.
Nergens in Afrika is de natuur zo veelzijdig als in het
natuurpark Masai Mara. Maar zelfs daar hebben we in
onze groepsreis weinig oog voor als we de kans krijgen
om de trek van duizenden gnoes gade te slaan die
honderden kilometers afleggen in hun zoektocht naar
nieuwe weidegronden.
Tussendoor werpen we een blik op de Kilimanjaro, de
hoogste vrijstaande berg ter wereld en één van de
grootste vulkanen die ooit uit de aardkorst wist te
barsten.
Maar niet voordat we in de eindeloze grasvlakten van
het wereldberoemde Serengeti National Park speurden
naar ‘The Big Five’.
Deze groepsreis is er een om in te blikken op foto en
in een eeuwigdurende herinnering.

Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven

Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be
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RONDREIS KENIA EN TANZANIA: SAFARI GROEPSREIS
Dagindeling
(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)
Reisduur: 11 dagen

DAG 1

BRUSSEL – NAIROBI (KENIA)

Met internationale vluchten naar Nairobi. Warme verwelkoming en overbrenging naar het hotel.

DAG 2

NAIROBI – MASAI MARA O|M|A

We rijden naar het bekendste natuurpark van Kenia, Masai Mara. Het park vormt een onderdeel van de Serengeti vlakte. Het hoogtepunt is
de trek van de gnoes en de zebra’s. Tijdens de periode dat zij in het park verblijven zijn er meer dan 1,5 miljoen. Ook de buffels zijn sterk in
aantal. De thomsongazelle en de impala vormen een lekkere brok voor allerlei jagers zoals de leeuw, het jachtluipaard en het luipaard. Ook de
giraf kan je letterlijk moeilijk over het hoofd zien. In de late namiddag gaan we op zoek naar de ‘Big Five’.

DAG 3

MASAI MARA

O|M|A

Bij het ochtendgloren vertrekken wij voor een tocht door het glooiende landschap op zoek naar jagers zoals de leeuw, de cheeta en het
luipaard. Naast de gnoe en de zebra horen ook de olifant, buffel, nijlpaard en verschillende antiloopsoorten tot de gras- en bladeters. Ook de
hyena, jakhals en gier vinden hier voldoende voedsel. Wij volgen de 1,5 miljoen gnoes op hun trek. In de eerste helft van het jaar keren zij
van de Serengeti terug naar Masai Mara. Vanaf september gaan zij op zoek naar het groene gras in het Serengeti nationaal park. Kilometers
lange rijen gnoes lopen ons voorbij. Wij observeren de trek en zien de wildebeesten samen met de zebra’s de Mara rivier doorwaden. Vele
dieren verdrinken of worden verslonden door krokodillen. Wij brengen voor de middag een bezoek aan een Masai dorp. De Masai vormen de
bekendste stam van Afrika. Hun rijzige gestalte, kleurrijke kledij en hun vreemde riten en gewoonten hebben al veel cineasten en schrijvers
beroerd.

DAG 4

MASAI MARA – SERENGETI (TANZANIA) O|M|A

We verlaten Masai Mara en rijden naar een van de bekendste nationale parken van Afrika, het Serengeti nationaal park in Tanzania. Het park
is wereldberoemd omwille van zijn grote verscheidenheid aan wild en bestaat uit eindeloze grasvlakten, slechts afgewisseld door acacia’s en
kopjes. Het wild kan hier uitstekend geobserveerd worden. Onderweg eten we onze picknick en op weg naar onze lodge in Serengeti speuren
we naar wild.

DAG 5

SERENGETI

O|M|A

Bij het ochtendkrieken gaan wij op safaritocht in het schitterende Serengeti park. Na het ontbijt volgt een nieuwe tocht op zoek naar de ‘Big
Five’ en de vele vogelsoorten die hier leven. Na de lunch rusten wij even uit en vertrekken in de late namiddag, een ideaal moment om de
dieren te spotten, voor een laatste safaritocht in het wereldbekende Serengeti nationaal park.

DAG 6

SERENGETI – NGORONGORO

O|M|A

We rijden naar het Ngorongoro reservaat. We stoppen aan de Olduvai Gorge, de prehistorische site ook wel de wieg van de mensheid
genoemd, en het museum. Ngorongoro is omgeven door kraterwanden van 600 m. De krater wordt wel eens de tuin van Eden genoemd.
Het hele jaar door vind je in de krater alle wildsoorten die in oostelijk Afrika voorkomen. In de krater leven zowat 30.000 dieren.

DAG 7

NGORONGORO – MANYARA NATIONAAL PARK

O|M|A

De Ngorongoro krater is bekend voor zijn ‘Big Five’ en is ook de thuis van de zeldzame zwarte neushoorn. Tijdens onze safari door de krater
botsen we ongetwijfeld op vele leeuwen. In de late namiddag rijden we naar Lake Manyara waar wij verblijven in een lodge die de Great Rift
Valley en het meer overkijkt. We maken een safaritocht in het park.

DAG 8

MANYARA NP – AMBOSELI NATIONAAL PARK (KENIA) O|M|A

Na het ontbijt rijden wij richting grens. Opnieuw in Kenia is onze volgende bestemming Amboseli. Dit park heeft iets te bieden wat geen enkel
ander reservaat in Kenia heeft: een schitterend zicht op de Kilimanjaro. Hier maak je mooie plaatjes van de grote kudden olifanten met op de
achtergrond de Kilimanjaro. Op weg naar de lodge speuren we naar wild.
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DAG 9

AMBOSELI NP

O|M|A

Wij brengen een volledige dag door in dit spectaculaire park met game drives in de vroege morgen en namiddag. Hier zie je grote troepen
buffels, zebra’s, gnoes, gazellen en natuurlijk olifanten. De jager is hier vooral de gevlekte hyena.

DAG 10

AMBOSELI NP – NAIROBI

O|M|A

In de voormiddag maken we nog een mooie safaritocht in het park. Na de lunch rijden we terug naar de hoofdstad. In de late avond transfer
naar de luchthaven voor de terugvluchten naar Brussel.

DAG 11

BRUSSEL

Aankomst in Brussel en einde van een mooie safarireis.
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